
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم الدراسات اإلسالمية واللغة العربية

برنامج علوم قرآن )انتظام(
بكالوريوس أربع سنوات

قال تعالى:
) إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ( اإلسراء: 7

معًا نحو بناء جيل قرآني
يسهم في تطوير المجتمع

ويحمل هم األمة



رسالة البرنامج :

رؤية البرنامج:

أهداف البرنامج :

      ي�سعى برنامج )علوم قراآن( اإىل حتقيق الريادة يف جمال علوم القراآن والدرا�سات 
الع�سر  ملتغريات  املدرك  املوؤهل  الكادر  وبناء  العلمية  بالأبحاث  والقيام  الإ�سالمية 

وال�سالح ل�سوق العمل.

للطالب  اجلودة  عالية  تعليمية  خربات  توفري  اإىل  قراأن(  )علوم  برنامج  ي�سعى 
واملهارات  باملعارف  تزويدهم  عرب  العربية،  واللغة  الإن�سانية  العلوم  يف  والطالبات 
الأ�سا�سية،وتنمية ملكة النقد والتحليل والإبداع لتحقيق التميز العلمي، والتوظيف 
ملعايري  ووقفًا  املجتمع  وحاجات  قيم  �سوء  يف  والتقنية  والبحث  للمعرفة  الأمثل 

العتماد الأكادميي، معتمدين يف ذلك على كادر تدري�سي كفء ومتخ�س�ص.

1.اإعداد وتخريج كادر موؤهل ومتخ�س�ص يف جمال القراآن الكرمي وعلومه.
2.خدمة املجتمع عن طريق رفده بالكفاءات املتمكنة علميا ومهارًيا وثقافًيا يف �ستى 

فروع علوم القراآن والدرا�سات الإ�سالمية.
3.متكني الطالب من حفظ ما ل يقل عن ت�سعة ع�سر جزءا من القراآن .

4.تفعيل دور الطالب وحتفيز قدراته الفكرية وربطه باحتياجات املجتمع ومتطلباته.
5.تزويد الطالب مبهارات اللغة الإجنليزية باأبعادها اللغوية وتطبيقاتها.

6.تنمية القدرات واملهارات البحثية من خالل ا�ستيعاب منهج البحث العلمي وانعكا�ص 
ذلك على زيادة القدرة يف حتقيق متطلبات بحث التخرج.

7.تزويد الطالب مبتطلبات مفاهيم الثقافة العامة وحتقيقها من خالل تاأكيد نواحي 
الثقافة الإ�سالمية واللغوية.



الوثائق المطلوبة للتسجيل في البرنامج: 

وللراغبين التسجيل مباشرة 
بعد نتائج الثانوية العامة  اآلتي :

مميزات برنامج )علوم قرآن(:

شروط القبول :

اإتقان قراءة القراآن الكرمي.  .1
حفظ ت�سعة ع�سر جزءا.  .2

اإك�ساب الطالب اخلربات والكفايات العلمية واملهنية الالزمة للعمل يف جمال علوم القراآن.  .3
متكني الطالب من املمار�سة العملية للتدري�ص والأن�سطة العلمية والرتبوية امل�ساحبة يف جمال   .4

علوم القراآن،
والأهلية  احلكومية  املدار�ص  يف  التوظيف  يف  الأولوية  له  تكون  باأن  للخريج  الفر�سة  اإتاحة   .5

ومدار�ص حتفيظ القراآن.
احتياج �سوق العمل ملتخ�س�سني يف جمال القراآن الكرمي وعلومه.  .6

يقبل  يف اجلامعة حملة الثانوية العامة يف اجلمهورية اليمنية، اأو ما يعادلها .  -1
2- تقدمي كل الوثائق املطلوبة معمدة مع طلب اللتحاق باجلامعة لإدارة القبول والت�سجيل .

3-اجتياز اختبار القبول .
4- اجتياز املقابلة ال�سخ�سية ) للتاأكد من �سالمة النطق، وعدم وجود عيوب َخلقية تعيق الطالب 

م�ستقباًل ، وتوفر �سفات واأخالق حافظ القراآن(.
5- يتعهد الطالب باللتزام باأنظمة وتعليمات ولوائح اجلامعة اأثناء الدرا�سة .

-ا�ستمارة الثانوية العامة )الأ�سل +طبق الأ�سل(معمدتني من اجلهات الر�سمية .
-�سورة من البطاقة ال�سخ�سية اأو العائلية .

-�سورة من جواز ال�سفر والإقامة يف اليمن )لغري اليمنيني(.
-)10(�سور فوتوغرافية اأمامية)6*4( خلفيتها بي�ساء .

- ك�سف درجات معمد من املدر�سة .
- النتيجة من الإنرتنت معمدة من املدر�سة. 

- رقم اجللو�ص .



قال تعالى:
)ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر( القمر :17

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:
)خيركم من تعلم القرآن وعلمه( 

ألننا نسعى إلى التميز دائمًا..
)علوم قرآن( بجامعة العلوم والتكنولوجيا 

تحت إشراف كوادر متخصصة وتربوية مؤهلة

تواصـل معنـا
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